
Se não tiver login clique aqui para 
fazer seu cadastro

Acesse esse link em qualquer navegador da internet de qualquer aparelho (computadores, tablets, celulares).
www.preanestesicosba.com.br

http://www.preanestesicosba.com.br/


Escolha a opção:
“Você é profissional de saúde”, 
complete os campos para criar seu login e 
senha pessoais.
Ao final, você já será logado no sistema.

A opção “Você é paciente” existe para 
que o paciente possa acessar o sistema 
antes da consulta e fazer o seu cadastro 
com dados pessoais e responder o 
primeiro questionário (que deverá ser 
conferido e editado pelo médico se 
necessário). Isto possibilita agilizar a 
consulta. 
Basta orientar o paciente para que acesse 
este mesmo link antes da consulta.



Está é a tela de consultas
Para iniciar uma nova 
consulta clique em 
“ADICIONAR”

Menu principal Configurações

Você pode navegar 
pelas suas consultas 
já realizadas usando 
o calendário, filtros 
ou o localizar.



Ao iniciar uma nova 
consulta, preencha 
os campos desta 
tela e não esqueça 
de “salvar” no final.

Quando os convênios  
são selecionados, 
automaticamente a 
tabela de 
procedimento 
adequada estará 
disponível no campo 
dos “procedimentos”.



Após salvar uma nova consulta, são 
liberados os campos abaixo para 
iniciar a inserir as informações.



Nesta aba é você 
pode incluir peso, 
altura, FC, PA e 
dados de exames.

O sistema mostrará 
na ficha pré o peso 
ideal, o peso 
corrigido e o IMC.

No botão “+” você pode incluir 
quantos campos extra quiser.

Não esqueça de salvar sempre!



Aqui você pode responder o 
primeiro questionário pelo 
paciente. 
Se ele já tiver respondido, as 
respostas aparecerão listadas 
abaixo. 



Este é o questionário do paciente.
Perguntas de única ou múltipla 
escolha e que podem ativar 
campo texto para adicionar mais 
informações.

Botão com 
informações para 
o paciente sobre a 
pergunta. 

Menu clicável
de navegação 
entre as 
perguntas.

Após responder 
todas as 
perguntas clique 
no botão 
“Avançar”, que 
está no final do 
questionário.



Após responder o questionário do paciente o 
questionário do médico pode ser respondido

As respostas  
do 
questionário 
do paciente 
ficam 
resumidas 
aqui.



Clique em “resposta Médico” e 
após, em “responder como 
Médico”



Somente um login 
de médico pode 
acessar esta 
etapa.

Aqui aparece 
um resumo das 
respostas do 
questionário do 
paciente.

Aqui estão as perguntas 
específicas para o 
anestesiologista.



Nesta etapa temos 
perguntas sobre exame 
físico e via aérea, tipo de 
anestesia, jejum, etc. 
As respostas irão definir os 
textos que irão constituir a 
ficha pré-anestésica.

Após responder todas as 
perguntas clique no botão 
“Avançar”, que está no final 
do questionário.



Após todos os 
questionários 
respondidos, a 
opção “finalizar 
consulta” fica 
disponível. 

As respostas  do 
questionário do médico 
ficam resumidas aqui.



Após finalizar 
consulta, a opção 
“Imprimir” fica 
disponível. 



Após clicar  na opção “Imprimir”, 
um pdf é gerado no template do 
sistema.
O pdf pode ser salvo, impresso ou 
enviado por e-mail. 

A ficha pré-anestésica gerada possui 
as respostas dos questionários, 
dados dos exames e o termo de 
consentimento. 



Neste menu temos a 
opção “Arquivos 
Compartilhados” 
onde está disponível 
literatura sobre 
avaliação pré-
anestésica


